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LOCATIES WAAR DE HVC STRAKS WEER ACTIEF IS:
HISTORISCH MUSEUM
Bermweg 13, gevestigd in het Jan
Anne Beijerinckgemaal. Is iedere
zaterdag geopend voor het publiek van
13.00 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Telefoon 010 450 00 80.

DIEF- EN DUIFHUISJE

Nieuwe Laan 11. Het kleinste museum van
Nederland vertelt op de eerste verdieping de historie van het voormalige Slot van Capelle en op de
begane grond is er een wisselende expositie. Iedere
tweede zaterdag van de maand geopend van 13.00
- 16.00 uur in de periode april tot en met oktober.
Toegang gratis.

REGENTENKAMER VAN CAPPELLENHUIS

Dorpsstraat 164. Het pand herbergt één van de
mooiste regentenkamers van Nederland. HVC
medewerkers kunnen er op aanvraag een rondleiding verzorgen. Ook groepen zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Contact: info@hvc-capelle.nl
Jaarlijks geopend op Museumdag
en Open Monumentendag.
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Het gemeentehuis aan de Rivierweg met rechts tussen het geboomte het bijzonder gebouw
van de ING-Bank aan de Kerklaan, ook op afstand beeldbepalend en het behouden meer
dan waard! Foto: Paul Weyling..
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel, uitgever.
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VAN DE SECRETARIS

Onlangs ontving ik een door Paul Weyling opgesteld
overzicht van bijna 25 jaar HVC-tentoonstellingen in
het museum, het Dief- en Duifhuisje, en op andere
openbare plekken.

Een indrukwekkende lijst, waar we met weemoed en
trots op terug kunnen kijken. Waarom weemoed? Omdat we de afgelopen twee jaren vooral bezig zijn geweest met wat niet kon, en niet met wat wel kon. Gelukkig is het Museum weer open, al blijft het bezoek
nog ver achter bij wat we normaal gewend zijn. Ook
het Stamboomcafé is weer opgestart, en de activiteiten ‘achter de schermen’,
zoals de Beeldbank en de Klussenploeg, gaan binnen de richtlijnen door. Er
zijn plannen voor nieuwe tentoonstellingen in het Dief- en Duifhuisje en het
Museum. Onze vereniging leeft!
Tegelijkertijd vraag je je – als historische vereniging - af in welk jaar we een
tentoonstelling over ‘Capelle in Covid-tijd’ gaan organiseren, en welke voorwerpen we dan gaan exposeren. Een mondkapje, een vaccinatiebewijs, of een
1,5 meter bord? Zullen we ze maar gelijk gaan bewaren? Dat scheelt weer een
hoop zoekwerk te gelegener tijd!

Covid treft ons ook als Vereniging. De contacten met de leden en vrijwilligers
zijn tot een minimum beperkt, en we missen de gesprekken en ontmoetingen
zeer. Gelukkig gaf de recente Open Monumenten Dag veel aanloop, leuke gesprekken en vooral een hartverwarmende belangstelling van jong en oud voor
de Capelse geschiedenis.

Laten we ons daaraan opwarmen, en klaar blijven lopen voor nieuwe activiteiten. In de aanhef sprak ik al over bijna 25 jaar HVC-tentoonstellingen. Dat
houdt in dat we in 2022 als Museum 25-jaar bestaan! Het Dief- en Duifhuisje
heeft dat jubileum zelfs al achter de rug!

Dat zijn de punten van hoop waaraan wij ons vasthouden. Dat we niet alleen
onze activiteiten weer kunnen voortzetten, maar dat we ook als vereniging
weer kunnen bloeien. Met alle leden en onmisbare vrijwilligers, die we niet genoeg in het zonnetje kunnen zetten.

Ik wens eenieder namens het bestuur fijne feestdagen in goede gezondheid, en
spreek de hoop uit op mooie ontmoetingen met elkaar in het nieuwe jaar!
Huub Leenen, secretaris
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BIJZONDERE SCHENKING

De Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) ontving in september een collectie negatieven van de bekende Capelse fotograaf Henk Goudberg. De negatieven, 666 stuks, zullen worden toegevoegd aan de collectie
van de HVC-Beeldbank en binnen afzienbare tijd te zien zijn op capelleinbeeld.nl.

Het gaat vooral om negatieven van foto’s van de renovatie van Winkelcentrum ‘De Koperwiek’ eind jaren ’80.
Daarnaast bevat de collectie foto’s
van de Rivierweg en ‘De Koperwiek’
in 1999 en opnames van de Groenedijk, Bedrijvenpark Rivium en de
Dorpsstraat uit de tweede helft van de
jaren’90 van de vorige eeuw. Bestuur
en de vrijwilligers van de Beeldbank
zijn blij met de aanwinst, die ook in
de toekomst van blijvende documentaire waarde is voor het verspreiden
van de Capelse historie en die van ‘De
Koperwiek ‘in het bijzonder.

Henk Goudberg (links) op 31 oktober 1974
in zijn atelier, waar samen met wethouder
Jan Goudriaan de inzendingen voor een
fotowedstrijd worden beoordeeld. Foto:
Han van Senus, © HVC-Beeldbank.

Henk Goudberg
Fotograaf Henk Goudberg kwam in
1973 naar Capelle aan den IJssel en
ging daar aan de slag bij Foto van Baardewijk, een fotospeciaalzaak aan de
Koperwiek 83, die hij in 1979 overnam en samen met zijn vrouw Ilona tot een
succes maakte. Daarnaast maakte Henk naam met het maken van trouwreportages, fotoreportages van bedrijven en evenementen en portretfotografie.
Meerdere vaderlandse artiesten en andere BN’ers werden door hem op de gevoelige plaat vastgelegd, een specialiteit die Henk zowel nationaal als internationaal meerdere prestigieuze prijzen opleverde, waaronder de titel ‘European
Master Photographer’. Verder was hij van 1990 tot 1993 en van 2007 tot 2013
voorzitter van ‘Colour Art Photo Nederland’, een internationale vereniging van
vakfotografen die onder Henk’s voorzitterschap in 2012 fuseerde met de
‘Dutch Institute of Professional Photography’ met als resultaat, een uiterst gezonde nieuwe stichting met de naam ‘Master Photographers Network’.
Verder was Henk Goudberg heel veel jaren betrokken bij het wel en wee van
Winkelcentrum De Koperwiek. Zo was hij lid van de ‘Begeleidingscommissie
Overkapping en Herindeling’ (1987-1989), de ‘Begeleidingscommissie Sneltram Capelle’ (1990-1994), de ‘Begeleidingscommissie Uitbreiding Capelle
Centrum’ (1992-1995), de ‘Begeleidingscommissie herontwikkeling De KoHVC Nieuwsbrief winter 2021 pagina 3

perwiek’ (2007-2010) en bestuurslid van de ‘Ondernemersvereniging De
Koperwiek’ (1987-1989). Vanaf mei 2016 is Henk Goudberg voorzitter van de
‘Ondernemersvereniging De Koperwiek’, een rol die hij tot op heden, ondanks
het feit dat hij op woensdag 30 oktober 2013 zijn zaak sloot en met pensioen
ging, met verve vervult.
Paul Weyling
Een selectie uit de collectie: Bovenste foto’s 25 sept. 1987 1e paal kantoorpand Dorpsstraat 34. Middelste foto’s: De Koperwiek 18 november 1987. Onderste foto links De Koperwiek 18 november 1987. Onderste foto rechts: Weekmarkt Lijstersingel 2 december
1987. Foto’s Henk Goudberg, © HVC-Beeldbank.
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DE VELE LEVENS VAN SCHOLLEVAAR.
De geschiedenis van Schollevaar

Nu we ons druk maken over klimaatverandering is het goed om terug te kijken naar de invloed van klimaatverandering op het leven om ons heen. En
daarnaast om te zien wat de invloed van de mens is geweest op onze leefomgeving. Het leek mij verduidelijkend om dit te doen aan de hand van een concreet voorbeeld. De Capelse woonwijk Schollevaar.

Schollevaar is een toendra.
Ongeveer 150.000 jaar geleden vonden er in dit deel van Europa grote veranderingen plaats. Het was de periode van de een na laatste ijstijd. Het was hier
verschrikkelijk koud. Er lag geen ijs, maar veel sneeuw. In het gebied groeide
niets. Wellicht ’s zomers mossen. Het gebied zag er net zo uit als nu het Noorden van Siberië. Het was hier een toendra. Het ijs was weliswaar niet hier,
maar wel dichtbij. Grote gletsjers schoven vanuit Scandinavië en het midden
van Europa deze kant op. Ze werkten als bulldozers. Op hun reis namen ze stenen mee uit het Noorden. En ze schoven alle grond die ze onderweg tegenkwamen voor zich uit. Als ze zomers stillagen bleven die hopen grond voor de
gletsjers liggen. Deze morenen vormden de Hondsrug, de Veluwe, de Sallandse Heuvelrug en de heuvels in Utrecht. In onze geschiedenis waren er vier van
zulke grote ijstijden. De bovengenoemde was de derde. En voor ons de hevigste.

Schollevaar is een waterplas
Na de ijstijd trad een grote dooi in. En het vele ijs veranderde in heel veel water. Dat gebeurde natuurlijk niet in één keer, maar in vele jaren. Water stroomt
naar de plekken waar het laag is. En hier in Nederland was het toen al laag. Er
ontstonden grote rivieren zoals de Rijn. Omdat er veel water weg moest,
stroomde het vanaf de gletsjers hard. Het water nam heel veel van die grond uit
de morenen mee. En dat slib bezonk hier in dit lage land; tot aan Engeland toe.
Onze omgeving werd opgehoogd met een dikke laag zand. Het is die laag zand
waarop de meeste van onze huizen via heipalen zijn verankerd.
Toen de hoeveelheid dooiwater afnam stroomde het water vooral nog via de rivieren. Zoals via onze IJssel en de Oude Rijn. Het slib dat via de rivieren werd
meegenomen bezonk op de bodem van de rivier of langs de oever. In oeverwallen. Bij de zee kwam het zand onder invloed van de wind. Daar ontstonden
duinen. En in de laagte tussen die oeverwallen en de duinen bleef water staan.
Schollevaar werd een plas.
Schollevaar is een moeras
In stilstaand water groeien algen. En als het langer duurt waterplanten. Die
groeien en sterven. En in de duizenden jaren van die plas ontstond er een dikke laag van 14 m. levend en afgestorven plantenmateriaal. We noemen dat
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veen. Dat veen zat dus vol met water. Het gebied was daarom moeilijk toegankelijk. Er werd gevist en gejaagd maar voor wonen was het ongeschikt. Schollevaar was een moeras. Langs de rivier waren ondertussen mensen gaan wonen. Die werden vaak getroffen door ernstige overstromingen. Rond 1100 besloot de machthebber, de bisschop van Utrecht, dat er een dijk moest komen
langs de rivier om de bevolking te beschermen. Dat werd betaald door de
grond naast de dijk uit te geven aan mensen die de grond ontgonnen. Omdat
het werk met schoppen en manden moest worden uitgevoerd waren de ontginningen klein. De achterkade van deze ontginningen was de ’s Gravenweg.
Schollevaar bleef een moeras.

Schollevaar is een ontginning.
De bevolking groeide. Er was behoefte aan werk en aan voedsel. Daarom werd
besloten de ontginninge uit te breiden noordelijk van de ’s Gravenweg .
En zo werden er in het gebied van Schollevaar sloten gegraven om het veen te
ontwateren. Er werd een nieuwe achterkade gemaakt ongeveer ter hoogte van
de huidige Hoofdweg, die dan ook Achterweg werd genoemd.
Het ontginnen gebeurde met een basis contract. Een soort bestek dat cope heette. Er kwamen mensen van elders die de grond gingen bewerken. Eerst werd er
landbouw uitgeoefend. Door de ontwatering zakte de grond omdat het drooggevallen veen oxideerde. Men schakelde daarom over op weiland. Gras heeft
niet zo’n diepe ontwatering nodig als landbouw. Schollevaar was een veenweidenontginning geworden.

Schollevaar is een turfwinningsgebied.
De bevolking groeide verder en rond 1300 kwam er behoefte aan stenen voor
nieuwe huizen. Tot dan woonden de mensen in hutten van graszoden, hout en
riet. Die stenen moesten worden gebakken. Daar was brandstof voor nodig.
Men had ontdekt dat gedroogd veen goed wilde branden. Omdat het boerenbestaan door de
problemen met
ontwatering niet
altijd goed ging,
ging men veen
uitgraven. Eerst
boven grondwaterniveau en later
werd er gebaggerd. Door druk
van de Graven
van
Holland,
waaronder Floris
V, werden de
Turfsteken
grondeigenaren
gewezen op de
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gevaren van het
water. Het waterschap Schieland
bestond toen al.
Dat stelde eisen
aan het watermanagement, zogenaamde keuren.
En het kon boetes
eisen bij overtredingen.
Schieland eiste dat de
turfgravers tenminste
200m
noordelijk van de
’s
Gravenweg
bleven.
De ’s Gravenweg was inmiddels een transportroute tussen
Gouda en het gebied rond Rotterdam. Het hele gebied ten
noorden van de ’s Gravenweg, buiten de 200m zone, werd
gebruikt om turf te graven. Het uitgebaggerde veen werd
op brede kades gelegd waar het droogde. Als het voldoende droog was werd het tot turf gestoken. Via diezelfde
kade werd het dan afgevoerd. De Capelseweg is nog een
overblijfsel van zo’n (leg)kade. En zo werd Schollevaar
uitgebaggerd als turfwinningsgebied. Schollevaar werd
van turfwinningsgebied een grote waterplas.
Schollevaar is een landbouwpolder
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Foto van omstreeks
1900 van de boerderij ‘Zevenkamp’,
de grootste in de
polder Prins
Alexander. De
boerderij stond, gedeeltelijk verscholen achter struiken
en bomen, aan de
Schollevaartseweg
5, daar waar nu de
Erasmustuin ligt. In
de boomgaard poseert Adrianus van
der Dussen en zijn
gezin. De naam
van boerderij ‘Zevenkamp’, die in
1875 werd gebouwd en in 1981
afgebroken, leeft
voort in de Rotterdamse wijk ‘Zevenkamp.

Het gevaar van water kwam niet alleen van de rivieren. Door de grootschalige
vervening ontstonden er meer grote plassen in Midden- Holland. Als het
stormde sloeg het water met kracht tegen de zwakke veenoevers, die afkalfden.
Er ontstond gevaar voor de steden en ontginningen. Dus bedacht men plannen
om de plassen droog te malen en de bodem te ontginnen. Kooplieden uit de
grote steden wilden daar wel geld in investeren. Leeghwater voerde zulke
plannen uit in Noord- Holland. De drooglegging gebeurde met molens. Een
techniek die vanuit Mesopotamië via Spanje naar Nederland was gekomen.
Maar de capaciteit van de molens was beperkt. De waterplas van Schollevaar
was te groot voor molens. Droogmaken was te complex en te duur. Halverwege de 19e eeuw werd in Engeland de stoommachine ontwikkeld. Ir. Beijerink
ontwierp een plan om de Schollevaartseplas met stoommachines droog te malen.

In 1866 werd feestelijk begonnen met het bouwen van een bovengemaal in
Kralingseveer. Dat gemaal moest het uitgepompte water naar de IJssel leiden.
De start werd verricht door de 15jarige prins Alexander, zoon van koning Willem III. Bij die gelegenheid werd de latere polder naar hem vernoemd. Er
kwam al snel een afwateringskanaal vanaf dit bovengemaal naar de droog te
leggen plas. Langs de plas kwamen drie gemalen. Een in Kralingen, een in
Nieuwerkerk en een aan de Bermweg in Capelle. Dat is het huidige museum.
Er werd een ringvaart gegraven en een dijk gemaakt. Het werk gebeurde voornamelijk in handkracht. In 1869 kon worden begonnen met het droogmalen.
Dat verliep niet zonder problemen. Onder de arbeiders brak cholera uit. Doordat de Nieuwerkerkselaan, nu Kerklaan, verzakte, liep er water vanuit de
Zuidplas naar binnen. Vanaf 1871 valt de polder droog en werd begonnen met
het graven van hoofd- en lengtesloten. En werden de eerste verpachtingen gehouden. De nieuwe pachters moesten verplicht winterkoolzaad zaaien. In het
tweede jaar haver, winterrogge en tarwe. De opbrengsten vielen tegen. De sloten slibden vaak dicht en de grond was te slap om er over te rijden. In 1874
werden de kavels verkocht aan kooplieden en speculanten. Ook de opbrengst
van de verkoop viel tegen. Maar Schollevaar was nu een landbouwpolder.

Schollevaar wordt een veeteelt- en tuinbouwgebied
Het ging niet goed op de nieuw ontgonnen gronden. Daarom stapte men af van
landbouw en schakelde over op veeteelt en tuinbouw. In het begin van de 20e
eeuw was er nog maar 2% landbouw. De groei van de Rotterdamse havens
zorgde voor veel nieuwe inwoners. De aanwezigheid van veemarkt, slachthuis
en groenteveiling in Rotterdam Crooswijk was gunstig voor de veehouders en
tuinders. Men begon met plat glas maar later ook met hoge kassen verwarmd
met kachels. Gestookt op kolen.

Schollevaar wordt een stadswijk
Na 1945 groeit de bevolking sterk. Maar ook de oorlogsschade moest worden
hersteld Veel woningen waren slecht en moesten worden vervangen. RotterHVC Nieuwsbrief winter 2021 pagina 8

Hoofdweg 41, de boerderij van Cornelis van Wageningen. Het gezin Van Wageningen
poseert terwijl de meid aan het melken is. De boerderij zou in vroeger tijden de naam
Schollevaarseiland hebben gedragen. (Datering:1910-1920)

dam en Capelle werkten aan een gezamenlijk project: Het ROCA gebied. Maar
Rotterdammers wilden bij Rotterdam blijven en niet “Op klompen lopen”. Dus
bouwde Capelle de wijk Schollevaar zelf. Door de intergemeentelijke planning
was er een rijkssubsidie beschikbaar. Daarmee kon ook het Schollebos worden
aangelegd. Maar ook bij de bouw van de wijk waren er financiële tegenvallers,
waardoor er van west naar oost steeds meer woningen op dezelfde oppervlakte moeten worden gebouwd. Dat werd door de deskundigen vriendelijk verdichting genoemd.

En zo heeft Schollevaar geen zeven, maar acht levens doorgemaakt voor het de
huidige stadswijk in Capelle was. Voor een gedeelte is deze geschiedenis de
geschiedenis van heel Capelle. Maar omdat het gebied tussen rivier en ringvaart niet voor turf is afgegraven, is de geschiedenis van Schollevaar (en
Schenkel) uniek. De wijk Schenkel heeft een andere geschiedenis als woonwijk.
Wim van den Bremen
Bronnen:
- Het Boerenerfgoed van Capelle aan den IJssel,
uitgave Historische Ver. Capelle
- De Prins Alexanderpolder en Rotterdam,
uitgave Historische Ver. Pr. Alexander
- Van dijkdorp tot woonstad, uitgave Historische Ver. Capelle
- Consensus en conflict door Milja van Tielhof
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Ter nagedachtenis aan Leen Verhoeff, grof-, hoef- en kachelsmid

DE LAATSTE HELD VAN DE SCHINKEL

Amper drie jaar oud pendelde ik al bijna dagelijks heen en weer tussen het
ouderlijk huis aan de ’s-Gravenweg en onze bakkerij aan de Kanaalweg. Aan
de hand van mijn moeder stak ik de straat over en eenmaal op het trottoir van
‘de Schinkel’, toen onder echte Capellenaren nog altijd de gebezigde benaming voor de Kanaalweg, vond ik de weg wel. Verkeersdrukte kwam in het
woordenboek nog niet voor.

Hier woonden mijn helden. Leen Verhoeff, Theüs Engelvaart en Cor Buijs,
toen al grote kerels om tegenop te
zien. Zij waren op z’n minst ruim tien
jaar ouder dan ik.

Na een rondje in de bakkerij, kort
buurten bij opa, die meestal broodkrakelingen zat te draaien, en zo’n anderhalf uur klooien met een stukje koekdeeg bij m’n vader, hield ik het voor
gezien en begon ik, meestal vergezeld
door Trix, de hond, aan de terugweg.
Eerste stop: de timmerwinkel van
Buijs. Soms sloegen bij het binnenstappen de houtkrullen van de schaafbank om je oren. Was iedereen op
karwei, dan was het oponthoud van
niet te lange duur en ging je teleurgesteld verder.

In de smidse bewerkt Leen Verhoeff op het
aambeeld een gloeiend heet hoefijzer.
Collectie fam. Verhoeff.

Op naar de tantes Maat en oom Joris,
allen de zestig inmiddels gepasseerd.
Tante Margriet, de oudste van de vier, verloor op jonge leeftijd haar enig kind
en werd snel daarna weduwe. Een uiterst zwakke gezondheid deed haar terugkeren naar de geborgenheid van de ouderlijke woning. Vaak lag ze stilletjes in
bed, meer dan een groet zat er niet in. De tantes Stiena en Georgina waren jongejuffrouwen op vergevorderde leeftijd. Stiena had in vroeger tijden talloze
meisjes opgeleid in patroonknippen, naaien en verstellen, destijds de noodzakelijke basis voor een geslaagd huwelijk. Zij kon prachtig handwerken. Bij
haar berustte de leiding van het huishouden. Zij bereidde de maaltijden en dus
stond haar stoel naast het fornuis. Bovendien liep ze ook nog de winkel na. Georgina deed niets anders dan eeuwig poetsen en ging volledig op in haar werk.
Oom Joris, huisschilder van beroep, die overigens schitterend kon tekenen,
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was de kostwinner en eveneens vrijgezel. Stuk voor stuk ontzettend lieve mensen. Geen kind klopte er tevergeefs aan voor een goed woord en een snoepje.
Zelfs Trix wist het laatste. Die ging naast de stoel van Stiena spontaan mooizitten en werd dan niet overgeslagen. Alles ademde er rust.
Prachtig waren de spannende verhalen over Paul Kruger en de vuile Boerenoorlog, waaraan ook hun oom Arie Maasland, opa van tangokoning Malando,
in de beginjaren van de twintigste eeuw actief had deelgenomen. Bij later genealogisch onderzoek bleek dat de Maatjes echt (verre) familie van de onze
waren.

Op nu naar Engelvaart. Ook daar was in de wagenmakerij iedereen welkom
voor een praatje, maar je moest Henk van Willigenburg, de meesterknecht, niet
in de weg lopen. Dan kon hij knap narrig doen. Theüs, de enige zoon uit dit gezin, voetbalde in het eerste elftal van Zwervers, waar ik vaak met m’n vader op
zondag naar ging kijken. Bij zijn moeder liep ik ook nogal eens een snoepje
op. Ze was zonder uitzondering vrolijk, ja zelfs uitbundig gestemd. Helaas
mocht ze, net als zijn vader, niet oud worden.

Tot slot naar de smederij van Verhoeff, de laatste halte. Vaak zat Leen daar te
rommelen aan een defecte kachel. Zwarte knuisten, harde klappen, grote ‘knopen’, want alles lukte niet direct. Stoere taal, die een kleine jongen als muziek
in de oren klonk. Even kijken bij Freek, de hoefsmid. De specifieke geur opsnuiven van het inbranden van een gloeiendheet hoefijzer. Zo klein ik ook was,
op elke vraag, hoe onbenullig ook, gaf Freek een serieus antwoord. Een kindervriend pur sang. Van de moeder van Leen nog gauw een kussentje (ouderwets suikersnoepje) en dan in draf naar huis.

Aangekomen bij de brug naar de ’s-Gravenweg even hard: ‘Mama!!!’ roepen
en dan, meestal samen met Trix, wachten tot we werden opgehaald. En direct
vertellen wat er allemaal wel was gebeurd. Het kopiëren van de grote knopen
van Leen werd zeker niet op prijs gesteld. Het kwam me zelfs bij een bezoek
aan Sinterklaas, die destijds jaarlijks bij Vroom & Dreesmann zetelde, op een
flinke reprimande van de oude baas te staan. Hoe kon die dat nou weten? Afgeleid door de imponerende entourage had ik niet in de gaten gehad dat m’n
moeder eventjes met Zwarte Piet stond te smoezen. Zo werd destijds ondeugend kindergedrag op passende wijze gecorrigeerd.

Met Leen Verhoeff overleed mijn laatste held van de Schinkel en is een tijdperk afgesloten. Mijn jeugd aan de Kanaalweg is sedertdien nog slechts herinnering.

Leendert Willem Verhoeff,
Capelle aan den IJssel, 15 augustus 1933 – 9 augustus 2021.
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Frans van Es

VAN WIJK, EEN HECHT FAMILIEBEDRIJF
AAN DE DORPSSTRAAT

Piet van Wijk (Pieter, 1901-1988) kon bogen op meer dan dertig jaar ervaring in de kruideniersbranche, toen hij samen met zijn vrouw Aaltje
Koolmees (Aaltje Cornelia, 1903-1988) op 1 mei 1947 de buitendijks gelegen winkel van Willem Boudestein (1885-1948) aan de Dorpsstraat 86
overnam. Beter laat dan nooit - zij waren op dat tijdstip al bijna twintig
jaar getrouwd - moeten ze hebben gedacht op het moment dat ze tot deze
stap besloten.

Dorpsstraat 86, de
kruidenierswinkel
van Willem Boudestein die op 1 mei
1947 werd overgedragen aan Piet van
Wijk. Rechts Dorpsstraat 84 e en 84d,
twee huizen van een
blokje van vier dat in
1936 werd opgeleverd. Foto: collectie
HVC-Beeldbank.

Het gezinsleven zou er een drastische wending door nemen. De bedrijfsvorm
mag zich in de handboeken tooien met de naam éénmanszaak, in de praktijk is
in bijna alle gevallen het gehele gezin bij de onderneming betrokken. En dit
met werkweken van zeventig tot tachtig uur, want een baan van negen tot vijf
kent de kleine zelfstandige niet. Het zou hier niet anders zijn. Gelukkig kon de
investering die Piet en Aaltje van Wijk in 1947 deden, geslaagd worden genoemd, zeker toen zij in juli 1963, glimmend van trots, de leiding konden
overdragen aan hun zoon Kees (Cornelis, 1931-2002) en schoondochter Riet
Kalis (Maria, 1935). Op hun beurt hebben Kees en Riet de zaak voortgezet tot
zaterdag 26 januari 1991, toen de winkeldeur voorgoed op slot ging. Al die jaren wisten zij zich daarbij gesteund door zus, resp. schoonzus Greet (Grietje,
1928) en haar man Bas Brouwer (Bastiaan, 1927-2009). De leeftijd en de sterk
gewijzigde concurrentieverhoudingen hadden hun tot stoppen doen besluiten.
Zo kwam er na 44 jaar een einde aan een onderneming, die zich met recht ‘familiebedrijf’ mocht noemen.

Piet van Wijk
‘Mijn vader was 12 jaar toen hij in april 1914 van school kwam en aan de slag
ging als knechtje bij kruidenier Jan Boer aan de Dorpstraat (138)’, vertelde
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Greet Brouwer-van Wijk in het voorjaar van 2010. ‘Dat was vlakbij zijn ouderlijk huis dat eveneens aan de Dorpsstraat (155) stond. Een klein huisje in
een rijtje van drie, direct naast het schoolplein van de lagere school (OLS I).
Aan de andere kant van het plein stond het pand van bakker Koppenol. Vader
was dag en nacht bij Boer.
Hij sliep er, at er, hij was er
helemaal in de kost. Zo
kwam er ruimte bij hem
thuis en daar was grote behoefte aan. Het was daar
een krappe bedoening. Ze
sliepen er met acht kinderen en twee volwassenen
op één kleine zolder. Een
slaapplaats minder was
dus mooi meegenomen.’

In 1919 ging de kruideDorpsstraat met uiterst rechts en v.r.n.l. Dorpsstraat
nierswinkel van Jan Boer
159, 157 en 155. De laatste betreft het ouderlijk huis
(1863-1926) over in handen van Huig den Toom van Piet van Wijk. Geheel links de Van Cappellenstichting, Dorpsstraat 164. Foto: Ansichtkaart, collectie
(1888-1928), de man van
HVC-Beeldbank
zijn dochter Cornelia
(1888-1943). Toen Den
Toom in 1928 op 39-jarige leeftijd overleed zette zijn weduwe met steun van
haar moeder de zaak voort en bleef Piet van Wijk tot haar genoegen bij haar in
dienst. De laatste was een jaar eerder, op donderdag 6 oktober 1927, getrouwd
met Aaltje Koolmees. Het jonge paar had toen Ketensedijk 33 betrokken, een
nieuwe woning in een rijtje van zes, gebouwd door timmerman-aannemer Piet
den Toom (Pieter, 1876-1930), een broer van zijn toenmalige werkgever die
woonde bij zijn bedrijf aan de ‘s-Gravenweg in Rotterdam-Kralingen.

Greet: ‘Daar, aan de Ketensedijk, ben ik geboren op 3 september 1928, om
precies te zijn. We hebben er niet lang gewoond. Twee jaar later verhuisden we
naar Kerklaan 58, waar op 13 mei 1931 Kees werd geboren. Mijn vaders bazin, de weduwe Den Toom, had dat huis laten bouwen, het was er één van twee
onder één kap. Zij wilde graag dat mijn vader met zijn gezin in één van de
twee trok. Die had daar geen bezwaar tegen, de verstandhouding met haar
was, evenals die met haar overleden man en haar ouders, altijd heel goed geweest en dat is zo gebleven. Bovendien was dit huis mooier en groter dan dat
aan de Ketensedijk, dat ook vrij nieuw en niet slecht was. Het uitzicht aan de
Kerklaan was geweldig, zowel voor als achter keek je uit over de polders, de
weilanden, de dijk en het spoor. Zonder hindernissen kon je Rotterdam zien liggen met Het Witte Huis, de Hefbrug en nog veel meer. In het huis naast ons, op
nummer 60, woonde destijds de familie Coenraadts. Mijn vader bezorgde in
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Ketensedijk 13 t/m 35, het buurtje Middenin. Piet en Aaltje van Wijk, woonden in de
op een na laatste woning. Foto: Ansichtkaart, collectie HVC-Beeldbank

Kerklaan 60 en 58 met in de tuin Aaltje
van Wijk-Koolmees met op haar arm zoontje Kees en een onbekende vrouw. Foto:
collectie Greet Brouwer-van Wijk.

die tijd de boodschappen nog met paard-en-wagen. Hij kwam overal. Den
Toom had een lief paard. Mijn vader was er gek mee en het paard met mijn vader. Als we zondags op bezoek gingen bij opa en oma Koolmees of bij opa en
oma Van Wijk in de Oude Plaats, kwamen we altijd langs de wei waar hij liep.
Als mijn vader dan riep: ‘Jan!’, want zo heette het paard, dan kwam hij enthousiast aandraven, zo blij was hij dan dat hij mijn vader zag. Na het overlijden van mevrouw Den Toom, dat was in 1943, kwam haar zoon Jan (19171963), één van de zes kinderen die ze had, in de zaak. Of dat er mee te maken
had dat mijn vader na de oorlog, nog in 1945 volgens mij, naar de Coöperatie
in Krimpen vertrok, weet ik niet. Het moet voor de klanten in ieder geval wel
een verrassing zijn geweest dat hij wegging, na ruim dertig jaar bij Den Toom
te hebben gewerkt. Hij behoorde tot de inventaris, twaalf jaar oud was hij toen
hij er begon! En de Coöperatie was ook iets heel anders.

Coöperatie
De Coöperatieve Verbruikers- en Productievereniging ‘Voortuitgang’ U.A.
(uitgesloten aansprakelijkheid), in de volksmond kortweg ‘De Coöperatie’ genoemd was gevestigd aan de Tuinstraat 21 in Krimpen aan den IJssel, met filialen in het Boveneind, Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Naast brood en levensmiddelen verkochten ze onder andere ook manufacturen en kleding. De
‘Vooruitgang’ was gesticht op initiatief van Krimpense leden van de SDAP
(Sociaal Democratische Arbeiders Partij, 1894-1946) en de vakbeweging in de
eerste decennia van de 20e eeuw opgericht onder de naam ‘Coöperatieve Winkelvereeniging Helpt Elkander’. De oprichting hing nauw samen met de maatschappelijke verhoudingen en de schrijnende armoede onder de arbeiders, die
in die tijd met een laag loon, onder vaak slechte woon- en werkomstandigheden de kost verdienden. Zij waren het, die onder invloed van het opkomende
socialisme niet meer afhankelijk wilden zijn van particuliere ondernemers,
waarvan een aantal het niet zo nauw nam met prijs, kwaliteit en gewicht van
het geleverde brood of levensmiddelen. Door gezamenlijk in te kopen konden
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de individuele verenigingen/coöperaties gunstiger prijzen bedingen en kwaliteitseisen stellen aan de in te kopen producten en grondstoffen, die door de Coöperaties vaak zelf, bijvoorbeeld van graan tot brood, werden verwerkt en pas
daarna aan de leden verkocht. Dit alles onder het motto ‘Niet om het gewin,
maar om het gezin’. In 1947 gingen de socialistische, katholieke, protestantse
en neutrale coöperaties samen op in CO-OP Nederland. De Krimpense Coöperatie had veel leden en klanten in Capelle en Kralingseveer, het gebied waar
bijna iedereen Piet van Wijk kende. Was het niet van zijn jarenlange dienstverband bij Den Toom, dan was het wel van de Capelse Gymnastiek Vereniging
(C.G.V.) waar hij actief (bestuurs)lid was.

‘Die Coöperatie was een hele verandering voor mijn vader.’ zo wist Greet. ‘De
sfeer was er totaal anders dan in het familiebedrijf van Den Toom. Hij kreeg
ineens te maken met een bedrijfsleider en veel collega’s. Ook vond hij het niet
fijn elke dag dezelfde route te moeten rijden, dat kwam omdat de Coöperatie
ook brood bakte dat elke dag vers bij de klanten moest worden bezorgd. Nee,
hij heeft zich er nooit echt helemaal thuis gevoeld en ook het heen en weer reizen ging hem een beetje tegenstaan. Eerst ’s morgens vroeg op de fiets van de
Kerklaan, over de Dorpsstraat en de Ketensedijk, naar het veer Van der Ruit.
Dan overvaren naar Krimpen, waar aan de Tuinstraat de bestellingen werden
klaargemaakt en de wagen werd geladen. Daarna met paard-en-wagen weer
terug met de pont naar de klanten in Capelle en aan het eind van de dag alles
weer in omgekeerde richting. Zo ging hij viermaal per dag over met het veer,
twee keer met de fiets en twee keer met paard-en-wagen. De overtocht met
paard-en-wagen was, dat kan je gerust zeggen, een avontuur. Het paard van de
Coöperatie was namelijk een weerspannig dier. Iedere keer was het opnieuw
een strijd om paard-en-wagen de pont op te krijgen. Was het dier bang van het
water of van de pont? Ik weet het niet, want ook langs de weg was het paard
altijd lastig. Kees wist daarvan mee te praten. Als hij vrij was van school ging

Het pand van de
Coöperatie aan de
Tuinstraat in Krimpen aan den IJssel.
Foto: collectie
Cees Loeve.
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hij met mijn vader mee langs de weg. Ook hij kende de nukken van het coöperatiepaard.’

Eigen baas
Tijdens het dienstverband bij de Coöperatie ontstond bij Piet van Wijk het verlangen eigen baas te worden. Het wachten was op een kans. Die kwam in 1947
toen kruidenier Willem Boudestein zijn winkel aan de Dorpstraat 86 te koop
aanbood. Willem en Piet werden het eens en op 1 mei 1947 was de overname
een feit. De familie Van Wijk verhuisde naar de Dorpsstraat en de familie Boudestein trok in de woning van de familie Van Wijk aan de Kerklaan.
Greet: ‘We hadden een ruim, prachtig huis aan de Kerklaan en woonden er
mooi en naar ons zin. Mijn ouders vroegen zich daarom af: Hoe vertellen we
het de kinderen? Zij waren in de verwachting dat Kees en ik een verhuizing
naar het pand aan de Dorpsstraat verschrikkelijk zouden vinden. Wij vonden
het echter prachtig en waren dolenthousiast. Een huis met een eigen winkel!
En het was er veel levendiger door de scheepswerf van Vuyk. Ook het wonen
aan het water vonden we leuk. Mooi toch! Ja, het was weliswaar een oud, ouderwets huis - het stamde, geloof ik, ruim uit de vorige eeuw - met bedsteden
en een kale zolder. Maar daar kon wat aan gedaan worden. De bedsteden werden weggebroken en op zolder werden voor Kees en mij twee kamertjes gemaakt. Voor onze ouders kwam er een slaapkamer beneden. Ondanks alles, het
was en bleef toch allemaal wat krapper dan aan de Kerklaan, ook omdat overal spullen voor de winkel moesten worden opgeslagen. Maar we deden het er
graag mee.

Vanaf de eerste dag werkten Kees en ik mee in de zaak. Kees was toen zestien
en liet de Mulo voor wat het was. Hij had geen zin meer in school, omdat studeren hem niet lag. Ondanks dat heeft hij later wel zijn middenstandsdiploma
en een aantal vakdiploma’s gehaald. Daar had hij toen geen moeite mee, omDorpsstraat 86, de winkel van Piet van Wijk
op 1 september1959.
Het huis en de winkel
van de buren, Janus van
Yperen (Adrianus,
1875-1956) en zijn zus
Aaltje (1880-1959),
wordt gesloopt.
Foto: Piet Damsteegt,
collectie HVC-Beeldbank.
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dat het dichter bij zijn interesse en zijn werk lag. Zelf had ik, vanaf mijn vijftiende, gewerkt in de huishouding bij Wim de Vogel (Jan Willem, 1907-1970)
aan de Kanaalweg, daar waar Aad van de Adel later zijn slijterij en limonadefabriekje had. De Vogel had een zaak in huishoudelijke artikelen, haarden,
wasmachines, gereedschappen, landbouwartikelen en ik weet niet allemaal
wat. Ik ben daar tot mijn ouders de winkel van Boudestein overnamen in dienst
geweest; bij elkaar een jaar of vijf dus.’

De winkel was klein maar gezellig, met op de toonbank een donkerrode weegschaal. Die had een metalen bak met daarin een houder waarin de papieren
puntzakken konden worden gezet. Achter de toonbank bevond zich een muur
met bakken en schappen vol flessen, pakken, potjes en blikken, enzovoort. Natuurlijk ontbraken ook de glazen potten met snoep niet, evenmin als de grote
blikken van Van Nelle of Douwe Egberts - tegenwoordig collectors-items waar de koffie en thee in werden bewaard.

Greet: ‘In de begintijd verkochten we veel los uit de bakken achter de toonbank, zoals bloem, bruine bonen, erwten, zout en suiker. Alles werd afgewogen
in papieren zakken. Vijf balen suiker van 50 kilogram gingen er per week door,
vier gewone en een basterd. Ook koffie en thee werden per ons afgewogen.
Koekjes en biscuits kwamen uit blikken van Verkade. Die hadden een doorzichtig deksel, zodat de klanten konden uitzoeken zonder dat het blik direct open
moest. Daarnaast kon men bij ons ook terecht voor zachte zeep, soda en zelfs
kippenvoer. Langzamerhand kwamen er steeds meer voorverpakte producten,
wat het werk een stuk gemakkelijker maakte. En de mensen hoefden daardoor
minder lang te wachten, hoewel ze dat, denk ik, niet erg vonden. Tijdens het
wachten werd er heel wat afgekletst en werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. De sfeer was echt gemoedelijk in die tijd. Vaak kwamen kinderen in de
winkel met een briefje. Zij moesten dan iets halen wat moeder had vergeten. Ze
gingen dan niet de deur uit zonder een snoepje, die gepresenteerd werden vanuit een rek met grote glazen flessen. Verder verkochten we klompen, vooral aan
mannen die op de scheepswerf van Vuyk werkten. Vaak kwam men zelfs na sluitingstijd achterom. Men rekende erop ook dan geholpen te worden, zelfs als we
aan het warm eten zaten.

We hadden veel vaste klanten, die alles wat ze doordeweeks kochten lieten opschrijven. Daar hadden we een lang, smal boek voor op de toonbank liggen.
Aan het einde van de week werden alle gehaalde boodschappen alsnog afgerekend, meestal nadat de man des huizes zijn loonzakje had gekregen. Dat was
nog echt een zakje, een klein lichtbruin envelopje met het weekloon in biljetten
en muntjes. Bezorgen deden we met de carrier, die was eveneens van Boudestein overgenomen. Mijn vader liet hem na de overname meteen opknappen
door zijn broer Maarten, die een schildersbedrijf had aan de Plantsoenstraat.
Voor zolang deze opdracht duurde leende die ons zijn carrier. Toen onze eigen
carrier terugkwam zag die er piekfijn uit. Eind 1959 verkocht mijn vader deze
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De familie Van Wijk achter de toonbank in 1949: v.l.n.r. zoon Kees, vader Piet, moeder
Aaltje en dochter Greet. Foto: collectie Greet Brouwer-van Wijk

aan Job Verkaik, die in de oude kruidenierswinkel van Krijgsman aan de Wilhelminastraat zat. Wij hadden namelijk een auto overgenomen van ‘Walzo’,
onze grossier uit Krimpen. Kees ging er- trots mee rijden, want mijn vader had
geen rijbewijs. Die auto was ideaal en bespaarde veel tijd, vooral bij het bezorgen in Krimpen aan den IJssel, want ook daar hadden we veel klanten. Het
scheelde ook een hoop getob; met de carrier de stoepen bij de Oude Plaats op
en af was bepaald geen lolletje. Vooral het naar boven duwen, als die nog bijna vol was, was zwaar werk dat vaak zonder hulp niet lukte. De dubbele deuren van de ruimte waar de carrier stond gestald zijn na de komst van de auto
verdwenen en vervangen door een enkele deur. Zo kon de opslag een beetje
worden uitgebreid.’

1 februari 1953
Mensen die aan de oever van een open rivier leven, zijn altijd bedacht op de
kracht van wind en water, vooral ten tijde van herfst en winter op dagen dat het
rivierwater door vloed en storm wordt opgestuwd tot grotere hoogten dan normaal. Zaterdag 31 januari 1953 was zo’n dag. De waterstand in de Hollandsche IJssel werd met enige bezorgdheid gadegeslagen. De gehele dag waaide
er al een krachtige westenwind, die zich tegen de avond ontwikkelde tot een
zware noordwesterstorm met vlagen van orkaankracht. In combinatie met
springvloed zorgde dit voor gevaarlijk hoog water. Om die reden begonnen de
bewoners van de buitendijks gelegen panden aan de Dorpsstraat in de loop van
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de avond met het plaatsen van vloedplanken, een maatregel die moest voorkomen dat het rivierwater hun woningen binnendrong. Huisraad en waardevolle
goederen werden uit voorzorg naar hoger gelegen ruimten gesjouwd. Ook de
familie Van Wijk nam maatregelen, voor een deel tevergeefs naar later zou blijken.

Greet: ‘Het was geen gewone storm en het water stond in de vooravond al behoorlijk hoog. Mijn vader vertrouwde het niet. Halverwege de avond besloot
hij daarom het onderhuis leeg te ruimen en ik moest de buren, Aaltje en Janus
van Yperen, die naast ons een winkel in schrijfwaren en galanterieën hadden,
gaan waarschuwen. Hoewel hun pand een stuk lager stond dan dat van ons,
geloofde Aaltje niet dat het water in huis kon komen. ‘Dat is nog nooit gebeurd,’ zei ze nog heel stellig. Ze was niet van plan maatregelen te nemen.
Daar zou ze later spijt van krijgen want de kopjes en glaasjes dreven de volgende dag door haar winkel. Ik geloof wel dat ze de spullen uit het onderhuis
hebben weggehaald.

Bas heeft de hele avond en nacht lopen sjouwen. Ik weet nog dat hij, en hij niet
alleen, af en toe een slokje nam uit een fles met ‘Schilletje’, een likeurtje, dat
op de kast stond. Dat hielp goed tegen de kou, want koud was het die nacht.
Om twaalf uur had ik de haard in de kamer nog vol met kolen gegooid, om die
er later in de nacht, smeulend en al, weer uit te scheppen en naar buiten te
gooien, omdat mijn vader bang was dat de hete kachel zou barsten als die in
het water kwam te staan. Kees was niet thuis, die zat bij Riet en haar ouders
aan de Bermweg (150). Zij hadden nog verkering. Achteraf vond hij het vreselijk jammer dat hij die avond en nacht niet thuis was. Hij had toch wat gemist,
al was het helemaal niet leuk.

Toen het water het onderhuis instroomde was er al een groot deel van de huisraad en de winkelvoorraad naar boven gebracht. Leen Kok, die bij Wim de Vogel werkte, heeft daarna, wadend en zwemmend en bijna in zijn nakie, nog wat
van de nog achtergebleven spullen kunnen weghalen. Koud dat hij het had!
Halverwege de nacht liep het water de woonkamer en de winkel in en via de
voordeur er weer uit. Daarna zakte het plotseling een paar traptreden. Later
hoorden we dat dit kwam omdat de dijken in Ouderkerk en de Stormpolder het
hadden begeven en het IJsselwater ineens de polders in kon stromen.’

Riet van Wijk-Kalis: ‘Kees zat bij ons thuis niet op zijn gemak. In de loop van
de avond belde hij daarom bij buurman Buitendijk - wij hadden thuis zelf geen
telefoon - naar zijn ouders hoe het ervoor stond en of hij naar huis moest komen. Zijn vader wilde dat beslist niet, die vond het veel te gevaarlijk om met
die zware storm de weg op te gaan. ‘Je kan wel een boom of een zware tak op
je kop krijgen,’ zei hij. Toen Kees en ik zondagsmorgens vroeg in de winkel
kwamen wisten we niet wat we zagen. De onderste vakken stonden vol water.
Gelukkig waren ze op tijd leeggemaakt. Alles in het onderhuis zat onder het
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Het winkel-woonhuis van de familie
Van Wijk, met links
de deur die in de
plaats kwam van de
dubbele deuren die
het mogelijk maakte dat de carrier in
de opslag werd gestald. Foto: collectie HVC-Beeldbank.

waspoeder. Eén grote bende was het. Het water was zo vreselijk smerig, roetwater zeg maar. Het opruimen van alles was een vreselijk werk, overal zat slik
en troep. Ik ben twee of drie dagen niet naar mijn werk geweest om mijn, toen
nog aanstaande, schoonouders te helpen met schoonmaken. De hele familie
werd ingezet om de boel weer aan kant te krijgen. Ook ‘Walzo’ uit Krimpen,
onze groothandel in die tijd, heeft goed werk gedaan.’

Greet: ‘Hoewel de winkel alweer gauw kon draaien zorgden de naweeën van
de watersnood voor een hoop extra werk. Voor het bezorgen van boodschappen in Keten en Kralingseveer moest Kees met de carrier of de fiets - de auto
hadden we toen nog niet - een heel eind omrijden. Je kon daar alleen komen
via de Kerklaan of Oude Laan, ’s-Gravenweg, IJsselmondselaan en de IJsseldijk. De Ketensedijk was namelijk afgesloten voor herstelwerk. Dit stuk dijk
had heel veel schade opgelopen in de rampnacht. Toevallig moesten juist in die
tijd geregeld schepen worden bevoorraad die bij de reparatiewerf van Vuyk in
Keten lagen. Dat waren goede klanten met grote bestellingen. Die liet je niet
zitten! Hoe lang die situatie heeft geduurd weet ik niet meer precies. Ik weet
wel dat Kees in die tijd heel wat extra kilometers heeft afgetrapt, maar het kon
niet anders.’

Capelse Gymnastiek Vereniging
Een eigen bedrijf betekende hard werken en veel uren maken. Werkweken van
zestig uur of meer waren geen uitzondering. Toch vond Piet van Wijk nog tijd
om in de Capelse Gymnastiek Vereniging (C.G.V.), en later ook in de Capelse
Winkeliersvereniging actief te zijn. Ruim 75 jaar was hij lid van C.G.V. en bekleedde daar ondertussen meerdere bestuursfuncties, waaronder, zij het met
onderbrekingen, ongeveer 40 jaar die van voorzitter.
Greet: ‘Mijn vader was verknocht aan de C.G.V. Niets was hem te veel voor
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deze vereniging, het was zijn lust en zijn leven. Hij hoorde bij de mensen die de
club in 1912 (12 juli) hebben opgericht. Elf jaar oud was hij toen. In de eerste
tijd oefenden ze in de oude school, die stond schuin tegenover de Dorpskerk.
Mijn vader vertelde altijd dat daar geen waterleiding was. Even wat water
drinken en opfrissen was er dus niet bij. Zijn moeder - ze woonden net om de
hoek op de Dorpsstraat (155) - zette dan een paar emmers water met een aantal kroezen klaar voor de dorstigen onder de turners. Later verhuisden ze naar
de ‘nieuwe school’, die stond er schuin achter, tussen de bakkers Koppenol en
Van der Linden, daar waar nu de Binnenhof is. Ook oefenden ze buiten op het
schoolplein, grondgymnastiek noemde mijn vader dat. Ze hadden dan heel wat
bekijks, vanaf de dijk. Via de oude rietmattenschuur van Lans aan de Dorpsstraat bij de Oude Plaats, kwamen ze uiteindelijk terecht in het er bijna naastgelegen café van De Wit, later café IJsselzicht, schuin tegenover het toenmalige gemeentehuis. Daar oefenden ze in de bovenzaal, dat ging niet zo zachtjes.
Door alle sprongen die ze maakten op de houten vloer, knalden in het café beneden regelmatig de lampen kapot. Dat leverde, begrijpelijk, op den duur
moeilijkheden op. Daarom werd omgezien naar een andere ruimte, maar die
was er niet. De enige oplossing was een eigen onderkomen. En dat kwam er!
In 1927! Bart van Verre (Bartel Leendert, 1896-1967), één van de oprichters
van C.G.V., was bevriend met boer Piet van Cappellen (Pieter Cornelis, 18911980). Van Verre kreeg samen met mijn vader Van Cappellen zover dat de vereniging op een stuk grond van hem aan de Groenedijk, binnendijks schuin tegenover zijn boerderij (Dorpsstraat 178), een eigen repetitielokaal mocht bouwen. Het geld voor de ‘turnschuur’, want zo werd die toen genoemd, werd bij
elkaar gesprokkeld met de opbrengst van bazaars en leningen. Mijn vader
heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Hij kreeg ook altijd veel steun van
burgemeester Verloop. Zo is de verlichting, die destijds nog uit petroleumlampen bestond, door de gemeente geschonken. Als er zich een probleem voordeed, kon mijn vader meteen bij de burgemeester aankloppen. Er werd dan altijd wel iets geregeld. De verstandhouding was heel goed. ‘De turnschuur’ is

Piet en Aaltje van
Wijk.
Foto: collectie Greet
Brouwer-van Wijk.
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volgens mij tot begin
jaren ’60 gebruikt,
daarna werd geoefend
in de turnzaal achter de
Prins Alexanderschool
in de Polder en weer
later in de gymzaal aan
de Rubenssingel. Hoogtepunten voor mijn vader waren de uitvoeringen van C.G.V. Die
werden bijvoorbeeld
gegeven op Koninginnedag op het weiland
achter de Kanaalweg of De ‘turnschuur’ aan de Groenedijk op dinsdag 23 februari
1960, kort voor de sloop.
achter de Oude Plaats.
Foto: Piet Damsteegt, collectie HVC-Beeldbank.
Ook is er in 1938 een
grote turndemonstratie
gegeven op Het Kasteel, het stadion van Sparta in Spangen. Mijn vader was er
zo druk mee, dat wij hem nogal eens moesten missen in de zaak. Dan hadden
wij het extra druk, want ‘de turn’ en de winkel, het moest allebei doorgaan. Tot
het laatst toe voelde mijn vader zich verbonden met C.G.V. en bleef hij geïnteresseerd in het turnen. Zijn stelregel was altijd: Het gaat niet om die ene uitblinker, maar om iedereen. Regelmatig verkondigde hij: ‘Turnen is goed voor
je ontwikkeling. Ik heb er in mijn jeugd zelf profijt van getrokken.’

Kees en Riet van Wijk
In 1963 vertrokken Piet van Wijk en zijn vrouw Aaltje uit de zaak. Kees en
Riet zetten samen het bedrijf voort, daarbij geholpen door Greet en haar man
Bas, die als handige loodgieter de technische klusjes voor zijn rekening nam.
Later, toen ze wat groter werden hebben ook de kinderen Leen, Ada en Piet
flink hun steentje bijgedragen. Vader en moeder Van Wijk bleven na hun afscheid dicht in de buurt. Ze verhuisden naar Dorpsstraat 85 (nu 145), een kleine woning naast het voormalige postkantoor, schuin aan de overkant. Daar
hebben zij nog zo’n vijftien jaar mogen wonen.

Riet: ‘Wij trokken toen in de winkel. We hoefden niet ver te verhuizen, want
Kees en ik woonden sinds ons trouwen in 1957 op Dorpsstraat 43, een van de
twee huizen naast de afrit naar boer Hoogerwaard. Gijs Reijm en zijn gezin
woonden naast ons. Het huis van Greet en Bas stond schuin tegenover de winkel, die woonden vanaf hun trouwen in 1955 op Dorpsstraat 75. Beide huizen
zijn gesloopt.

Greet: ‘De zaak ging op de oude voet verder. Het meeste werk zat in het ophalen van de boekjes met de bestellingen en het klaarzetten van de boodschapHVC Nieuwsbrief winter 2021 pagina 22

pen, die meestal de dag erna werden thuisbezorgd. Kees en ik haalden de
boekjes op. ’s Maandags de ’s-Gravenweg, De Polder en de Ringvaartweg,
dinsdags bezorgen, ’s woensdags Krimpen aan den IJssel en ’s middags vrij,
donderdags Capelle-West en de Kerklaan en vrijdags de Oude Plaats. Kees en
Pa bezorgden alles op de dag nadat de boekjes waren opgehaald. Mijn moeder
haalde op donderdagmiddag de boekjes op in ‘De Vijverhof’, dat ging meestal maar om een paar boodschappen en eigenlijk was het niet de moeite. Toch
was ze de hele middag onderweg. Iedereen hield haar aan de praat en dat
vond ze zelf ook niet ongezellig. Er woonden verschillende bekenden, ze kletsten heel wat af.

Alle bestellingen werden door Riet klaar gemaakt. Dat was een heel werk,
waar je niet te licht over moet denken. De artikelen waren in alle hoeken en
gaten van het pand opgeslagen, overal moest wat vandaan worden gepakt.
Werkelijk in alle ruimten stond wel wat. Trapje op, trapje af. Ze heeft binnenshuis heel wat gesjouwd en afgelopen. Was een bestelling gereed, dan werd die
in de keuken klaargezet om daarna door Kees of Pa te worden bezorgd.

Riet: ‘De bedragen in de boekjes moesten ook worden opgeteld, dat was een
heel werk. Mijn schoonvader deed dat uit zijn hoofd, die was goed in hoofdrekenen. Later kregen we een rekenmachine, toen werd het wat makkelijke.
Op een gegeven moment werd de winkel minder, de mensen gingen steeds vaker naar de zelfbedieningswinkels, eerst naar De Polder (De Luifel) en het
Slotplein, later ook naar De KoperVrijdag 28 april 1967 werd Piet van Wijk on- wiek. Gelukkig hadden we veel bederscheiden met de Eremedaille in zilver ver- drijven als vaste klant, zoals de heibonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
palenhandel van Ypema aan de
Rechts van hem dochter Greet. Foto: Han van Groenedijk. Daar bezorgden we
Senus, collectie HVC-Beeldbank.
bier en fris. Ook de kantoren van
Vuyk en Van Hoorn hadden we tot
klant, daar bezorgden we kaas, koffie en thee en iedere dag vers gesneden broodbeleg. De klompen,
die liepen tot het laatst heel goed.
We waren, volgens mij, nog de enige waar je ze kon kopen in die tijd.
Alleen verkochten we ze niet meer
aan de mensen op de scheepswerf,
maar aan volkstuinders.’
Greet: ‘Mijn vader heeft nog geïnformeerd naar de mogelijkheden
een zaak aan het Slotplein te openen. Hij zag er vrijwel meteen vanaf. Niet alleen vanwege de kosten,
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Dorpsstraat 86 in 1982. Schuin
achter het winkel-woonhuis de
in 1954 gebouwde grote lasloods van de nieuwbouwerf
van A. Vuyk & Zonen ‘s
Scheepswerven.
Foto Ev.A. Obbes, collectie
HVC-Beeldbank.

maar ook vanwege de concurrentie. Er waren volgens hem veel te veel kruideniers die zich daar wilden vestigen: Van Driel, Den Toom, De Gruyter (Piet de
dief) en ook aanverwante bedrijven zoals Jamin en een melkwinkel van de RMI
(Rotterdamse Melk Inrichting). Wel had hij graag een buurtwinkel midden in
de nieuwe wijk Middelwatering willen openen, maar daar voelde de gemeente
weer niets voor. Die had al plannen voor de bouw van De Koperwiek.’

Welverdiende rust
In 1991 viel na 44 jaar het doek voor Kees en Riet en ook voor Greet, die al die
jaren heeft meegewerkt in het bedrijf dat hun ouders in 1947 hadden overgenomen ‘Wij sluiten wegens het beëindigen van ons bedrijf op 26 januari 1991’
stond al een aantal weken voor het einde op een bord in de laatste authentieke
kruidenierswinkel van Capelle te lezen. Tot het laatst toe zijn ze echter bezig
gebleven de vaste klanten zo goed mogelijk en als vanouds te bedienen.

Riet: ‘Het was genoeg. Wij hebben al die jaren zes dagen in de week gewerkt
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en hebben onder alle weersomstandigheden overal boodschappen bezorgd. Daarnaast moesten de voorraden wor-

Riet en Kees van Wijk voor de
winkel in de dagen voor de
sluiting van de zaak.
Foto: collectie HVC-Beeldbank, met dank aan Cees
Hartmans.
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den aangevuld en de administratie gedaan. Dat betekende werkweken van zeventig à tachtig uur, waarbij Greet en ook onze drie kinderen Leen, Ada en Piet
nog de nodige uren maakten. Voor een bedrijf als het onze gold in die tijd een
saneringsregeling. Daar kon je gebruik van maken als je niet jonger was dan
55 en niet ouder dan 65 en niet boven een bepaalde inkomensgrens uitkwam.
Daar hebben we gebruik van gemaakt. Ik vond dat we dat dik hadden verdiend
na zoveel jaren hard werken. Kees heeft zich daarna nog jaren ingezet voor de
Postduivenvereniging De Snelvlieger. Samen met Bas heeft hij in heel Capelle
tonnen oud papier opgehaald voor deze vereniging, dat leverde in die tijd nog
aardig wat op. Ook stond hij achter de bar in de ‘duivenkeet’ en daar heb ik
ook mijn steentje aan mogen bijdragen.’

Greet: ‘Het is jammer dat Kees de opening van de slijterij en wijnhandel van
Leen en zijn vrouw Wilma (‘De Bodega’ Bermweg 296a) in 2006 niet meer
heeft mee mogen maken. Hij zou, net als wij, ongelooflijk trots zijn geweest en
zijn zoon en schoondochter hebben geholpen waar hij kon. Leen is toch een
beetje in zijn voetsporen getreden al is hij geen kruidenier geworden maar slijter. Tenslotte verkochten zijn vader en opa ook wijn.’

Na de door de kinderen aangeboden en drukbezochte afscheidsreceptie 2 februari 1991 in het gebouw van Postduivenvereniging ‘De Snelvlieger’ aan de
Capelseweg, brak voor Kees en Riet een welverdiende en rustiger tijd aan. Ze
bleven in ‘hun’ pand wonen, wel werd het wooncomfort vergroot door de winkel bij de woning te trekken. De winkeldeur ging hierbij letterlijk en figuurlijk
helemaal dicht. Nadat Kees in 2002 was overleden vertrok Riet in 2006 van de
Dorpsstraat naar een appartement in de Nachtegaal aan de Kerklaan. Het voormalige winkelpand Dorpsstraat 86 werd verkocht en in 2010 gesloopt om
plaats te maken voor een nieuwe moderne woning, die grenst aan het voormalige terrein van de nieuwbouwwerf van A. Vuyk & Zonen’s Scheepswerven dat
in 2005 tot een fraai park werd getransformeerd.
Paul Weyling

Geraadpleegde bronnen:
- Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand gemeente Capelle aan den IJssel.
- Oud-archief Gemeente Capelle aan den IJssel.
- Mevr. G. Brouwer-van Wijk.
- Mevr. M. van Wijk-Kalis.
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ROLTROMMELREINIGINGSWAGEN

‘Gooit wat u niet meer baat, niet achteloos op straat’ en ‘Voor de reinheid
steeds paraat, werpt geen vuilnis op de straat’, deze gebiedende woorden
stonden respectievelijk links en rechts in strakke letters geschilderd op de roltrommel van de DAF-7-streper met teruggeplaatste vooras van de Reinigingsdienst Capelle aan den IJssel, die met als kenteken H-34736 op maandag 14 juni 1954 in dienst werd gesteld.

De moderne roltrommelvuilniswagen werd
opgebouwd bij de NV
Nederlandsche TankApparaten- en Machinefabriek (NETAM),
een bedrijf dat bestaan
heeft van 1932 tot
2002 en was gevestigd
aan de Galvanistraat in
Rotterdam.
Een roltrommel was
een nieuw fenomeen
in die tijd. Deze kon
onderweg van een horizontale stand naar
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een verticale worden
gebracht, waarna het
vuil zich naar beneden
verplaatste. Weer horizontaal teruggeplaatst,
was er achter weer
ruimte geschapen voor
nog meer huisvuil.
Was de wagen vol dan
werd deze naar de
vuilstort aan de Groenedijk of naar
stortplaatsen in Rotterdam gereden,
waar de trommel gemakkelijk achterover kon worden leeg gekiept.

Standaard vuilnisemmer
Tegelijk met de roltrommelreinigingswagen werd de nieuwe standaardvuilnisemmer ingevoerd, een zinken
vuilnisbak met een inhoud van 33 liter, die tweemaal in de week aan de
straat moest worden gezet. In het dek-
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sel stond de naam van de gemeente en een nummer dat verwees naar de wijk,
straat en huis-nummer. Een voordeel van de zinken emmer was dat deze niet
roestte en niet beschadigde als er de gloeiende as van de kolenkachel in werd
gestort. Er werd van alles in gegooid. Naast kolenas was dat vooral groentefruit en tuinafval, papier en kleine hoeveelheden glas, textiel en metalen, vaak
zodanig aangestampt dat er na het legen resten in achterbleven die niet alleen
op warme dagen gingen stinken. De zinken vuilnisbak werd begin jaren ’70
opgevolgd door de grijze plastic KOMO-vuilniszak (KOMO staat voor Keuring en Onderzoek van Materialen voor Openbare werken), dat was vooral fijn
voor de rug van de vuilnismannen, die tot dan met veel lichamelijke inspanning de volle en zware emmers in de roltrommel moesten leegkiepen.
Paul Weyling

Op de tweede roltrommelvuilniswagen van de Reinigingsdienst Capelle aan
den IJssel, wederom een DAF-7-streper met teruggeplaatste vooras en opbouw van NETAM, staat net als op de roltrommels van de vuilniswagens
van de Rotterdamse ROTEB (Reiniging, Ontsmetting, Transport en Brandweer) de gebiedende zin ‘Werpt geen vuil op straat’. Het nieuwe voertuig
met kenteken NS-74-01, staat hier in augustus 1956 geparkeerd op de hoek
Jacob van de Ruysdaelsingel/Willem de Zwijgerlaan, waarvan de laatste
straatnaam in 1965 werd gewijzigd in Rembrandtsingel.

Van de vier mannen die voor de ‘roltrommelreinigingswagen’ poseren,
hebben we er twee kunnen identificeren. De eerste van links is chauffeur
Wim de Borst (Willem, 1922-2005), de derde betreft Willem Geneugelijk
(1903-1990). Foto’s: Piet Damsteegt © HVC- Beeldbank.
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Het water geeft en neemt

Het water geeft en neemt
Historisch Capelle aan den IJssel en Dr. Ir. Johan van Veen

Inspiratieboekje over het water in Capelle aan den IJssel
voor jong en oud met bijpassende wandeling.

HET WATER GEEFT EN NEEMT

De geschiedenis van Capelle aan den IJssel is verbonden met het water.
De HVC heeft een handzaam boekje over die geschiedenis samengesteld.

In een losse stijl geschreven en bijzonder aantrekkelijk geïllustreerd, is het
boekje geschikt voor jong en oud.

De beschrijving van de geschiedenis van het water in Capelle start in de 11e
eeuw, voert ons langs de ontwikkelingen tot de dag van vandaag en bespreekt
de uitdagingen die ons in de toekomt te wachten staan. Bovendien is een wandeling opgenomen die de lezer voert langs de belangrijkste waterpunten langs
de Hollandsche IJssel.

Het boek is te bestellen in de webwinkel Prijs € 9,95 per exemplaar;
De ledenprijs is € 7,95 Geef aan dat u lid bent bij uw bestelling.

ISBN nr. 978-90-76217-29-4

€ 9,95, voor leden € 7,95

Voor alle leverbare boeken

ga naar www.hvc-capelle.nl/webwinkel

Onze
exposities .....

Expositie

150 jaar
J.A.Beijerinckgemaal

Capels Historisch Museum
Bermweg 13 - Capelle aan den IJssel
14 september 2019 - 15 augustus 2020
Iedere zaterdag van 13.00 - 16.00 uur
Toegang gratis

..... zijn een bezoek meer
dan waard
AVW
Vakpers
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